
AUTORIZOVANÁ PŮJČOVNA

STŘÍKACÍ TECHNIKY GRACO

OBSLUHA A PROVOZ ELEKTRICKÉHO STŘÍKACÍHO ZAŘÍZENÍ GRACO

VŠEOBECNÉ POKYNY, DOPORUČENÉ POSTUPY

1 - Hlavní filtr

2 - Odlehčovací venil

3 - Manometr

4 - Sací hadice

5 - Sací sítko

6 - Přepadová trubka s deflektorem

7 - Regulátor tlaku



PŘED ZAČÁTKEM STŘÍKÁNÍ:

1. Kontrola dotažení všech spojů hadic a přímého nebo pružného sání.

2. Kontrola stavu filtrů (sací, hlavní, pistolový), výběr správného typu filtru.

3. Zkontrolovat a dolít mazivo pístu TSL.

4. Ujistit se, že jsou rozvody el. sitě v pořádku a nejsou přetíženy!!!

5. V případě, že použijete prodlužovací kabel, vždy viditelně nepoškozený, s platnou revizní 

zkouškou a o minimálním průřezu drátu 3x2,5mm !!!

6. Zařízení připojit k el. síti a zapnou hlavní vypínač. Ovladačem pro regulaci tlaku regulujeme rychlost

chodu motoru. Nepouštíme do nejvyšších otáček při plnění, přečerpávání nebo čistění.



7. Zařízení je vždy napuštěno konzervačním roztokem.

Konzervační roztok ARMOR nebo ředidlo  přečerpat zpět do připravené nádoby. NEVYLÉVAT !!!

Používá se vícenásobně!

NASÁTÍ BARVY:

8. Barvu pro stříkání otevřeme, rozmícháme, zajistíme její pokojovou teplotu min. 20-25 C. Zkontrolujeme, 

zda je barvy určena pro vysokotlaké (airless) stříkání, upravíme aplikační viskozitu - zahřejeme nebo 

doředíme dle potřeby. Pokud je nutné nebo doporučené, barvu přefiltrujeme. Vždy přeléváme do 

absolutně čisté nádoby nebo vypláchnutého originálního obalu od barvy !! Vždy si přečíst technický 

a aplikační list barvy, nebo konzultovat so dodavatelem !!!

9. Přímé sání nebo sací hadici zaústit do nádoby s barvou.

10. Přepadovou trubku s deflektorem umístit mimo nádobu s barvou - slouží pro proplach.

11. Sejmout držák s tryskou, otevřít spoušť pistole.



12. Zkontrolovat přepnutí odlehčovacího ventilu do polohy pro stříkání - šipka směřuje k materiálové hadici.

13. Ovládacím prvkem pustit stroj, ne naplno do vysokých otáček.

14. Jakmile začne barva protékat, nechat ještě chvíli cirkulovat, ubezpečit se, že je celý barvový okruh

naplněn. Proud barvy vytékající z pistole musí být přímý minimálně 15-20 cm od ústí pistole.

SEŘÍZENÍ TLAKU A STŘÍKÁNÍ:

15. Uzavřít spoušť pistole. Zařízení se natlakuje, zvýšit potenciometrem tlak na maximum.



16. Dle konkrétní aplikace a typu barvy vybrat a použít vhodnou trysku ( viz. tabulka trysek PAA).

Otvor
Průtok 

(l/min)
5 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm

015 0,9 115 215 315 415 515 615

017 1,15 217 317 417 517 617 817

019 1,5 219 319 419 519 619 819

021 1,8 221 321 421 521 621 721 821

023 2,15 323 423 523 623 723

025 2,5 225 325 425 525 625

17. Zkontrolovat čistotu trysky, držáku a kvalitu těsnění trysky (mechanické opotřebení, zanesení, rýhy na 

těsnění trysky nebo válcové ploše trysky).

18. Připojit držák s tryskou na pistoli.

19. Trysku otočit v držáku ve směru šipky dopředu - poloha pro stříkání.

Podle toho jak držák zafixujeme, bude paprsek položen horizontálně nebo vertikálně.



20. Na papíru nebo zkušební ploše provést kontrolu rozprášení barvy. Paprsek je plochý, barva musí být 

rozpýlena v celé šířce paprsku rovnoměrně. Následně upravit tlak na nejnižší možnou hodnotu, aby 

nástřik zůstal rovnoměrný v celé šířce paprsku.

21. Při stříkání držíme pistoli vždy kolmo na stříkanou plochu, barvu nanášíme v souvislých pruzích, 

překrýváme 50% šířky paprsku, provádíme křížový nástřik.

22. Při přerušení stříkání, přestávce, zařízení vypnout, odtlakovat upuštěním barvy přes pistoli a můžeme

ponechat barvu v zařízení a hadicích ( pokud se nejedná o dvousložkovou barvu - pozor na dobu

zpracovatelnosti !!!)

23. Po 1-2 hodinách stříkání provést kontrolu zanesení filrů a následně tomu přizpůsobit interval čistění. 

Může se výrazně lišit dle typu barvy !!!

24. Při stříkání kontrolujeme a doléváme barvu, aby nedocházelo k zavzdušnění čerpadla !!!



UKONČENÍ STŘÍKÁNÍ A VYČISTĚNÍ:

25. Ovládací potenciometr otočit na minimum. Pozor! Zařízení je stále pod plným tlakem !!! 

26. Přímé sání nebo sací hadici vytáhnout z barvy a zaústit do nádoby s vodou nebo ředidlem. Po vytažení

nechat vytéct barvu z sací trubky a zvenčí očistit barvu štětcem nebo špachtličkou.

27. Sundat držák s tryskou a odložit na viditelné, čisté a suché místo.

28. Na základě předchozího zjištění množství nečist v barvě a zanesení filtru se rozhodneme, zda vytáhnout

pistolový a hlavní filtr před proplachem. V případě silného zanesení může totiž z důvodu prudkého 

zvýšení průtoku vody nebo ředidla dojít k protržení filtru !!!



29. Opatrně odtlakovat!  Pomalu otevřít spoušť pistole, mířit na vnější stěnu nádoby. Tlak rychle klesne.

Barvu odstříkáváme do původního obalu s barvou. Výjimku tvoří natužené směsi, které musíme

likvidovat !!!

30. Ovládacím prvkem pustit stroj, ne naplno do vysokých otáček. Zařízení začně nasávat vodu nebo ředidlo 

a tlačí před sebou původní barvu, kterou zachytáváme do původního obalu.

31. Jakmile se na pistoli proud barvy přeruší a začne se objevovat voda, stáhneme otáčky stroje na nulu,

přesuneme pistoli do připravené nádoby pro proplachování a znovu zahájíme puštěním stroje cirkulaci 

vody nebo ředidla ( dle aplikace).

32. Proplachujeme min. v 5.minutovém intervalu, dokud neproudí čistá voda nebo ředidlo. Pro automatický 

proplach čerpadla pumpy můžu přepnout odtlakovací ventil do polohy proplach ( šipka směřuje na

krátkou obtokovou hadici - dolů) a po zaustění obtokové hadice do prázdné nádoby mě čerpadlo nasává

stále čistou vodu a znečistěná odtéká do připravené nádoby. Pozor, aby při nedostatku vody neběželo

čerpadlo naprázdno !!!



33. Po ukončení proplachování stroj vypneme a znovu otevřeme spoušť pistole pro kontrolu úplného 

odtlakování barvového okruhu. 

34. Vytáhneme a pročistíme všechny filtry. Zároveň zkontrolujeme, zda není některý z filtrů prasklý nebo

jinak mechanicky poškozený. Pokud ano, okamžitě jej vyměníme.

35. Mechanicky vyčistíme také komory filtrů a odstaníme zbytky nečistot, které nestrhl proud vody při 

cirkulaci.

36. Demontujeme komoru spodního sedla. Provedeme dočištění a kontrolu stavu koule a tvrdokovového 

sedla. Ve stejném pořadí poskládáme zpět, pro konzervaci závitu použijeme speciální bezsilikonové 

mazivo.



37. Všechny filtry namontujeme zpět. Pro údržbu připojovacích šroubení a závitů použijeme speciální

bezsilikonové mazivo, kterým ošetříme všechny demontované spoje.

38. Ještě jednou zahájíme nasátí a cirkulaci vody nebo ředidla. Pak zařízení natlakujeme, připojíme na

pistoli držák s tryskou, kterou jsme ještě nečistili a proudem vody prostříkneme. Poté demontujeme

držák s tryskou, očistíme stětcem také vnější plochy a umístíme do připravené nádoby s konzervačním

roztokem nebo ředidlem. Takto uchováváme trysky po celou dobu odstávky zařízení.

39. Na závěr nasajeme do celého barvového okruhu stroje, hadic a pistole konzervační roztok nebo ředidlo.

Zařízení vypneme, odtlakujeme a očistíme zbytky barev na hadicích a zařízení.

40. Hadice ani pistoli neodpojujeme od zařízení. Hadice pečlive smotáme na vhodný průměr, aby 

nedocházelo k její deformaci a stáhneme páskou.

41. Vypneme zařízení hlavním vypínačem, odpojíme přívodní el. sňůru a smotáme.



V případě problémů nebo dotazů kontaktujte prosím obchodní místo, kde jste si
zařízení zapůjčili. Zde Vám také prodejce v případě poruchy zařízení sdělí číslo 
na příslušného servisního technika.

    Dodržování všech zásad obsluhy, údržby a pracovních postupů při stříkání  

    Vám vždy zajistí bezstarostný provoz stříkacího zařízení a kvalitní výsledný 

    nástřik !!! 

GRACO. PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ TECHNIKA

www.graco-media.cz

REV:ML - 08022010



Příznak

Motor 
neběží

Čerpadlo 
necykluje

Čerpadlo 
se neplní

Hlavní vypínač
Nastavení tlaku
Napájecí napětí

Chybové kódy na displeji (B)

Rozprašovací/odtlakovací ventil (černý ventil) je v poloze 
pro stříkání SPRAY (ukazuje na hadici)
Vzduch je trvale v barvové části - čerpadle barvy
Ucpané sítko sání
Uvolněná sací trubka
Dolní kulička je přilepená na sedle

Dolní kulička netěsní při pohybu pístu dolů

Barva prosakuje z čerpadla ven a vytéká

Zapněte hlavní vypínač (C)
Otočte ovladačem regulátoru tlaku ve směru hodinových ručiček a zvyšte tlak. (D)
Zkontrolujte elektrickou zástrčku
Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická přívodní a prodlužovací šňůra
Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Otočte rozprašovací/odtlakovací ventil (černý ventil) dolů do polohy proplach (směřuje dolů) (E)

Otevřete odtlakovací ventil (směřuje dolů) a odvzdušněte čerpadlo barvy (E)
Vyčistěte sítko sání (K)
Utáhněte sací trubku (I)
Malým kladívkem zlehka poklepejte na připojení sací trubky (I) Po několika vteřinách by se kulička měla 
uvolnit a pumpa by měla začít pracovat. Pokud se tak nestane, vyčistěte spodní kuličku a sedlo.
Zkontrolujte následující
- špinavá, opotřebovaná nebo poškrábaná spodní kulička nebo sedlo (J)
- sítko sání není používáno (K)
Je třeba vyměnit těsnění (I)
Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Co zkontrolovat Co dělat



Stříkací zařízení
nevyvine/nemá
dostatečný tlak 
na pistoli nebo 
tlak výrazně klesá

Nádoba na barvu je prázdná
Ucpaná stříkací tryska

Opotřebená stříkací tryska
Ucpané filtry

Materiál je příliš hustý nebo špatně rozmíchaný

Špatná velikost sítka filtru

Hadice je příliš dlouhá nebo má špatný průměr
Ovládací a čistící ventily jsou zanesené nebo poškozené
(propouštějí)
Rozprašovací/odtlakovací ventil (E) je opotřebovaný nebo
zanesený hrubými nečistotami

Doplňte barvu do nádoby. Zaplavte znovu stříkací zařízení
Vyčistěte stříkací trysku. (F)
a. Otočte rukojeť ve tvaru šipky do polohy VYČISTIT (obráceně).
b. Namiřte pistoli na staré noviny nebo na kousek lepenky.
Stiskněte spoušť a odstraňte ucpání.
Obraťte trysku zpět dopředu.
Vyměňte stříkací trysku (F)
Vyčistěte nebo vyměňte filtry (G) + (H) + (K)

Zřeďte, zamíchejte a přeceďte materiál
Pracujte bez filtru
Přejděte na sítko s většími oky (větší velikost, menší číslo) (G) + (H)

Ověřte správnou velikost hadice v příručce pro stříkání (H)
Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Co zkontrolovat Co dělatPříznak



Špatná kvalita 
nástřikového obrazu

Příliš nízké nastavení tlaku

Ucpaná stříkací tryska

Příliš velká nebo opotřebovaná stříkací tryska
Zanesený filtr čerpadla a/nebo pistole
Příliš silná vrstva barvy

Příliš slabá vrstva barvy

Měnící se šířka paprsku v průběhu stříkání (pulsace)

Otočte ovladačem regulátoru tlaku ve směru hodinových ručiček a zvyšte tlak. (D)

Vyčistěte stříkací trysku. (F)
a.) Otočte rukojeť ve tvaru šipky do polohy VYČISTIT (obráceně).
b.) Namiřte pistoli na staré noviny nebo na kousek lepenky.
Stiskněte spoušť a odstraňte ucpání.
Obraťte trysku zpět dopředu.
Vyměňte trysku (F)
Vyčistěte nebo vyměňte filtr (G) + (H)
Pohybujte pistolí rychleji
Ujistěte se, že je pistole dost daleko od povrchu
Vyberte trysku s menším otvorem (vrtáním)
Vyberte trysku s širším paprskem
Pohybujte pistolí pomaleji
Ujistěte se, že je pistole dost blízko u povrchu
Vyberte trysku s větším otvorem (vrtáním)
Vyberte trysku s užším paprskem
Poškozený nebo opotřebovaný regulátor tlaku (D) nebo tlakové čidlo
Spojte se se zástupcem autorizovaného servisu firmy Graco

Co zkontrolovat Co dělatPříznak
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RADY:
„Jak se vyhnout předčasnému opotřebení těsnění a ventilů:“

• Vždy při uskladnění a ukončení stříkání použijte Pump Armor™ pro dokonalou

konzervaci

• Udržujte trvale alespoň do 1/3 zalité hrdlo horní ucpávky kapalinou TSL

• Čistěte pravidelně sítko sání

• Pro snažší naplnění čerpadla používejte obtokový ventil

• Vždy uvolněte tlak v pistoli při přerušení nebo ukončení stříkání a po vyčištění

• Věnujte se pravidelně kontrole a čištění stříkacího zařízení

• Používejte pouze originální náhradní díly a pomocné prostředky
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